LABORES DE CONSERVACIÓN E MANTEMENTO
CONCELLO DE RIVEIRA
DO 2 AO 8 DE XUÑO
ALBANELERÍA












Formigonado de moldes das pasarelas da praia de Coroso
Cooperación no tellado das gradas do campo de fútbol de Carreira
Pintado das aulas formativas de Cristóbal Colón
Colocación de sinal de stop á rúa Sidreiras e Fondevila
Colocación de sinal de carga e descarga nas Carolinas
Colocación de reixilla de pluviais no colexio de Frións
Retirada de escombros da beirarrúa nas Saíñas debido a un derribo dunha casa
abandonada
Retirada de andamios do campo de fútbol de Carreira
Reposición de bolardo de pedra nas inmediacións da praza de Teruel
Reparacións de varias baldosas na beirarrúa da estrada de Deán
Reparacións en pavimento de asfalto en varias rúas: Castelao, Areeiros en
dirección Laxes, Olveira, rúa Carolo de Palmeira, As Saíñas, O Touro, rúa Norte,
rúa Río Azor

CARPINTERÍA E CERRAJERÍA




Montaxe de portas das aulas da rúa Cristóbal Colón
Reparacións nas casetas dos socorristas
Montaxe de tellado da grada de campo de fútbol de Carreira

ELECTRICIDADE E FONTANERÍA







Reparacións de fontanería e electricidade nas aulas da rúa Cristóbal Colón
Reparación de fontanería no colexio O Grupo
Reparacións de fontanería no campo de fútbol de Carreira
Reparación dun atasco na cantina do campo de fútbol sintético da Fieiteira
Reparación eléctrica nos vestiarios do polideportivo da Fieiteira
Reparación nos aseos da Fieiteira

PRAIAS E MEDIO AMBIENTE


Desbroce e limpeza en:
1

o Carreira: beirarrúas e arcéns da estrada DP‐7305 e DP‐7301
o Artes:
 Arcéns de Sego
 Arcéns de Gándara
 Beirarrúas dos Muíños
 Camiño da Braña de Outeiro
 Entorno do colexio
 Entorno do museo etnográfico e polideportivo
o Riveira: Parte perimetral da zona verde da pria de Coroso

PARQUES E XARDÍNS


Plantación e limpeza en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Porto de Corrubedo
Xardíns da avenida de Ferrol
Xardíns da rúa Remedios
Xardíns da capela da Guía
Talude da avenida de Ferrol
Parque dos Estudiantes
Xardín do porto, casa de cultura e aula de música de Aguiño
Parque de punta do Castro en Castiñeiras
Xardín da Ameixida
Rotondas e illetas de Xarás
Parque da canteira de Deán
Xardíns da igrexa de Artes
Parque biosaudable de Artes
Xardineiras de Corrubedo do porto e a igrexa
Parques en Palmeira: casa da cultura, Caticovas, Insuela e porto

Aplicación de herbicidas en varios xardíns
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